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1e collecte Pasen – Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Zuid-Afrika) 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben 
geen toekomstperspectief. Zij groeien op in 
gebroken gezinnen en gewelddadige wijken 
in een donkere omgeving. De helft van hen 
maakt de middelbare school niet af en 40% 
van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is 
werkloos. De toekomst is voor hen vaak een 
duister gat. Samen met christelijke partners 

helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te 
doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding 
en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze 
bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, 
vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze 
nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst 
krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. 
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk. 
 
KERKMARKT - waardebonnen te koop, vrij te besteden op de Kerkmarkt. 
Vanaf 4 april 2021 zijn waardebonnen te koop die zijn te besteden op de 
Kerkmarkt. De waarde van een bon is € 7,50, vrij te besteden op de kerkmarkt. 
Misschien leuk om als cadeautje te geven. Op de markt in te wisselen voor een 
kopje koffie met iets lekkers erbij of wat groente en fruit of wat dan ook aanwezig 
is. Het is altijd gezellig op de Kerkmarkt dus kom vanaf vrijdag16 juli a.s. naar de 
Kerkmarkt, iedereen is hartelijk welkom. 
 
                                             CADEAUBON 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Tijdens de Kerkmarkt 2021 
  
    (vrijdag 16/7 tm vrijdag 17/9 10.00 –11.30 uur Ontmoetingskerk Dieren 

 in te wisselen voor koffie, koek en inkopen 
            met een totale waarde van €7,50 

 
Een hartelijke groet van de Werkgroep Kerk in Actie Dieren – Spankeren e.o. 
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                                                     Paas zondag 4 april 2021 
 
Voorganger:    ds. Kees Bochanen 
 
1ste collecte:    KiA Werelddiaconaat (Zuid Afrika)  
2de collecte: Plaatselijk Kerkenwerk 
 
Voor wie deze zondagsbrief vrijdagmorgen al ontvangt en leest wil ik graag nog 
de diensten op Goede Vrijdag en Stille zaterdag onder de aandacht brengen. 
Beide diensten beginnen om 19.30 uur en zijn online te volgen.  
 
Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie uit Johannes afgewisseld met 
liederen, gezongen door vier leden van het Kerkkoor. Stille Zaterdag staat in het 
teken van het gebed van Jona, een mens in doodsnood. Jezus vergelijkt zichzelf 
met Jona, die drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zit.  
 
Eerste Paasdag is er om 7.00 uur de Paasdageraaddienst. In deze dienst wordt 
de nieuwe Paaskaars de kerk binnengedragen, het licht van Christus dat duister 
en dood doorbreekt. We staan stil bij onze eigen doop en vieren de maaltijd.  
Om 10.00 uur is dan de Paashoofddienst. We vieren het feest van de 
Opstanding. De liederen worden gezongen door leden van het Ontmoetingskoor. 
Ook deze zondag is er kindernevendienst online. Volgende week is er geen 
kindernevendienst online. De leiding van de kindernevendienst beraadt zich nog 
op een eventuele voortzetting. 
Na de Paasdageraaddienst is er een online Paasontbijt (8.30 – 9.00 uur). 
Daarvoor hebben zich inmiddels ruim 30 mensen aangemeld. Zij krijgen vrijdag 
of zaterdag een ontbijtpakket thuisbezorgd. 
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Volgende week zondagmiddag is er om 14.00 uur een doopdienst in kleine kring 
in de Ontmoetingskerk. Dan zal ik Aemue Elpha Geesje Yangala de Gruijter 
dopen, dochter van Veronique Efomi en Bram de Gruijter. Veronique, Bram en 
Aemue wonen in Arnhem. Veronique is opgegroeid in Dieren, waar haar moeder 
nog altijd woont. Omdat Veronique zich nog altijd verbonden voelt met onze 
gemeente en de Ontmoetingskerk wil zij graag hier haar dochter laten dopen. Ik 
verheug mij erop Aemue te dopen en wens haar en haar ouders Gods zegen. 
 
Frans Ort is herstellende van een operatie. Voor hem wordt waargenomen door 
ondergetekende.  
 
Ik wens iedereen een gezegend Pasen. 
 
Met een hartelijke groet, mede namens mijn collega’s, 
ds. Kees Bochanen 
 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar: 
Mevr. Fokkenrood – Verkerk, Lassuslaan 27 
Mevr. van Prehn – van Kesteren, Beverode k 3.10 
 
PaasChallenge 
Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van 
onze jaartelling… Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar 
geheime aanwijzingen. Overal kom je QR codes tegen en ga je het gesprek aan 
met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Welkom bij de 
PaasChallenge 2021! 
 
Wanneer? Beschikbaar tot en met 4 april, dagelijks van 9u tot 18.30u.  
Waar? In Dieren, de startlocatie ontvang je na inschrijving. 
Hoe lang? Je maakt een wandeling van 1u tot 1,5u. 
Met wie? Je mag samen met iemand anders wandelen als je uit verschillende 
huishoudens komt. Eén gezin mag met meer dan twee personen de wandeling 
maken. 
Voor wie? De PaasChallenge is ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 
18 jaar, maar is ook zeker geschikt voor volwassenen.  
Meer info en link naar de inschrijfpagina: www.pkndieren.nl/paaschallenge of 
mail, bel of app Jantine via jantinegroenewold@pkndieren.nl of 06 1664 2291  
 
Messy Church 
Dat kan! Wij willen graag met jou én je familieleden op zaterdag middag 3 april 
om 16.30 uur op een leuke interactieve manier het verhaal van Pasen beleven. 
Dit kan online via zoom vanuit je eigen huis op de bank, of bijvoorbeeld met opa 
en oma. Want waar gaat Pasen nu eigenlijk over: eieren, paashaas, kippen, 
Palmpasenstok of ….? 
 

Benieuwd? Kijk dan eerst voor meer info op www.pkndieren.nl/messychurch of 
facebook https://www.facebook.com/MessyChurchDiereneo 
 
Connect op 3 april en ontdek wat het Paasverhaal nu werkelijk betekent. Dit 
feestje is vooral gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd samen met hun 
(groot)ouders. 
 
GroeiChallenge - Wie kweekt de grootste groente of het grootste fruit? 
Langzaam maar zeker beginnen we weer vooruit te kijken. Het weer wordt 
steeds meer geschikt om buiten rond te scharrelen. De eerste lammetjes zijn 
geboren en we kijken uit naar de lente en de zomer. Wanneer we zaden laten 
ontkiemen, stekjes groot laten groeien en in de tuin zetten, geven we onszelf het 
signaal dat er toekomst is. We durven weer vooruit te kijken! 
 
Daarom deze uitdaging om groente en fruit te kweken. Iedereen in en rond z’n 
eigen huis, in de tuin of op het balkon. Voor wie wil hebben we al wat zaadjes tot 
stekjes opgekweekt, maar er zijn ook nog zaadjes beschikbaar. Zie je het niet 
zitten om grote hoeveelheden van één groente op te moeten eten? Denk dan 
aan de Kerkmarkt, die vast en zeker blij is met jouw overschot.  
Zaadjes en stekjes zijn af te halen bij Marja Schippers en Jantine Groenewold 
tot eind april. Een mailtje of belletje om een afspraak te maken, zou fijn zijn.  
 
Omdat je geen courgettes met cherrytomaatjes kan vergelijken, delen we prijzen 
uit per groente- of fruitsoort. Dit zullen we doen op de Startzondag in september. 
Om de groei van alle groente en fruit te volgen, maken we een appgroep waarin 
we dit met elkaar kunnen delen. Wanneer groente en fruit rijp zijn, delen we 
foto’s van het eindresultaat.  
Meedoen met je eigen kweeksels? Helemaal goed! Laat het ons weten, dan 
voegen we je toe aan de appgroep! 
 
Groetjes, 
Marja Schippers – marjaschippers2@outlook.com – 06 3042 5596 
Jantine Groenewold – jantinegroenewold@pkndieren.nl – 06 1664 2291 
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